La base quarta de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de
febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i
adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament
secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles
oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts
plàstiques i disseny i de mestres a les Illes Balears (BOIB núm. 24, de 25 de
febrer), regula l’admissió dels aspirants a aquestes proves.
El punt 7 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de juny
de 2020 per la qual es reprèn el termini de presentació de sol·licituds per
participar a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats
als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics
de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors
de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres
a les Illes Balears convocades per la Resolució de la directora general de Personal
Docent de 3 de febrer de 2020 i es deixa sense efecte la possibilitat de formalitzarles de manera presencial (BOIB núm. 112, de 20 de juny), estableix que els
participants que ja havien tramitat la sol·licitud de participació podien desistir de
participar en el procediment selectiu i sol·licitar la devolució de la taxa abonada.
El 20 d’octubre de 2020, es va publicar en la pàgina http://dgpdocen.caib.es la
Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 d’octubre de 2020, per
la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter provisional, dels aspirants
admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat
per Resolució de 3 de febrer de 2020 així com la llista dels aspirants que han
desistit de participar-hi, i es va obrir un termini de deu dies hàbils perquè les
persones interessades poguessin realitzar les al·legacions que considerassin
pertinents.
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Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 de febrer de 2021,
per la qual es fa pública la llista, amb caràcter definitiu, dels aspirants
admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició
convocat per resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de
febrer de 2020, així com la llista dels aspirants que han desistit de participarhi

Analitzades, revisades i estimades, si escau, les reclamacions presentades pels
aspirants que figuren en la llista provisional com a exclosos, així com pels
aspirants que figuren en la llista provisional d’aspirants que han desistit, i pels que
han advertit deficiències o errades en les seves dades personals i han sol·licitat
esmenar-les, ara cal declarar definitives en la pàgina web http://dgpdocen.caib.es
les llistes d’aspirants admesos en el procediment selectiu, així com dels exclosos i
dels que han desistit de participar-hi.
Per tot això, dict la següent
Resolució
Aprovar les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos en el concurs
oposició convocat per resolució de 3 de febrer de 2020 de la directora general
de Persona Docent, i fer-les públiques de la manera especificada en els
annexos següents:
— Annex 1: la llista definitiva dels aspirants admesos dels cossos de
secundària en el concurs oposició convocat per la Resolució esmentada,
en la qual hi consten el nom i llinatges, el núm. de DNI, l’especialitat, l’illa i
el procediment pel qual s’hi participa.
— Annex 2: la llista definitiva dels aspirants exclosos dels cossos de
secundària en el concurs oposició convocat per la Resolució esmentada,
en la qual hi consten el nom i llinatges, el núm. de DNI, l’especialitat, l’illa i
el procediment pel qual s’hi participa.
— Annex 3: la llista definitiva dels aspirants admesos del cos de mestres en
el concurs oposició convocat per la Resolució esmentada, en la qual hi
consten el nom i llinatges, el núm. de DNI, l’especialitat, l’illa i el
procediment pel qual s’hi participa.
— Annex 4: la llista definitiva dels aspirants exclosos del cos de mestres en el
concurs oposició convocat per la Resolució esmentada, en la qual hi
consten el nom i llinatges, el núm. de DNI, l’especialitat, l’illa i el
procediment pel qual s’hi participa.
— Annex 5: la llista de causes d’exclusió amb el codi que indica el motiu de
l’exclusió dels participants en el concurs oposició convocat per la
Resolució esmentada.
— Annex 6: la llista definitiva dels aspirants que han desistit de participar en
el procediment selectiu i han sol·licitat la devolució de la taxa abonada,
d’acord amb el punt 7 de la Resolució de la directora general de Personal
Docent de 17 de juny de 2020 esmentada més amunt.
— Annex 7: la llista definitiva dels aspirants de nacionalitat estrangera que
han de realitzar la prova de castellà.
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1.

2.

Informar que la prova de castellà per als aspirants de nacionalitat estrangera
s’ha de realitzar, d’acord amb la base 7.1.1 de la Resolució de 3 de febrer de
2020 esmentada, el 28 d’abril de 2021.

3.

Informar que el fet de figurar en la llista definitiva d’aspirants no implica que
es reconegui als participants el compliment dels requisits i les condicions
exigides en els procediments d’ingrés i/o accés definits en la convocatòria. Si
en el procés de revisió de la documentació que, d’acord amb la base novena
de la convocatòria del concurs oposició, cal presentar en cas de superar els
procediments esmentats, es dedueix que un aspirant no compleix alguna de
les condicions i/o requisits exigits, la persona interessada perd tots els drets
que es poden derivar de la participació en el procediment selectiu
corresponent.

4.

Publicar en la pàgina web http://dgpdocen.caib.es les relacions susdites.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la
directora general de Personal Docent en el termini d’un mes comptador a partir
de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en
el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord
amb els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 26 de febrer de 2021
La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez
Per delegació del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca (BOIB núm. 129, 21/09/2019)
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Interposició de recursos

